Výnimoční ľudia
Úspech ZUŠ Polomka
Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Tuli píše
VZN o podmienkach
predaja na trhovisku

Mesačník občanov obce Polomka l Ročník XX l 17. máj 2010 l Nepredajné

5

POZVÁNKY
SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA
SLÁVNOSTNÝ KONCERT
PRI PRÍLEŽITOSTI 10. VÝROČIA NAŠEJ ŠKOLY
DŇA 21. 5. 2010 o 17:30 V KONCERTNEJ SÁLE.
TEŠIA SA NA VÁS ŽIACI A UČITELIA
ZUŠ POLOMKA.
...
Obec Polomka a CK HB Brezno
Vás pozýva v dňoch 29. 5.- 30. 5. 2010 na
Slovenský pohár v zjazde na horských bicykloch
v lyžiarskom stredisku Polomka – Bučnik
Sobota – tréning
Nedeľa – 11.00 – semifinále, 14.00 - finále
...
Základná umelecká škola v Polomke Vás pozýva na
prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v dňoch 7.-11.
júna v čase od 13:00 – 18:00 v hlavnej budove ZUŠ
Polomka. Nábor žiakov bude prebiehať v odboroch:
hudobný, výtvarný a tanečný.
V hudobnom odbore otvárame nasledovné predmety:
flauta, trubka, klarinet, akustická gitara, elektrická gitara, basová gitara, klavír, keyboard, akordeón, spev,
husle, bicie nástroje.
Tešia sa na Vás tanečníci, hudobníci a výtvarníci.
...
Dňa 25. júna 2010 o 17.30 hod sa v budove MŠ
uskutoční Verejný koncert žiakov ZUŠ Polomka.
Srdečne Vás pozývame

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Dňa 22. apríla 2010 zasadali poslanci Obecného zastupiteľstva v Polomke podľa nasledovného programu:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti
4/ Stanovisko hlavného kontrolóra o dodržiavaní finančnej disciplíny
5/ Zhodnotenie záverečného účtu za rok 2009
5/1 Schválenie výročnej správy obce Polomka
6/ Zhodnotenie stavu obecného majetku, jeho využitie, plánované
údržby v roku 2010
7/ Kompletná správa o lyžiarskom vleku
8/ Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
9/ Rôzne, trhové miesto
10/ Interpelácia a diskusia
Starosta obce pán Lihan privítal na za- obce predložil na schválenie program rosadnutí poslancov obecného zastupiteľ- kovania obecného zastupiteľstva, ktorý
stva a ostatných prítomných. Podľa pre- bol všetkými hlasmi schválený.
zenčnej listiny konštatoval, že na zasad- Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedonutí obecného zastupiteľstva je prítom- mie správu o plnení uznesení obecného
ná nadpolovičná väčšina poslancov, čím zastupiteľstva a kontrolnej činnosti, a taktiež stanovisko hlavného kontrolóra o dobolo zasadnutie uznášania schopné.
Vedením zápisnice z rokovania poveril držiavaní finančnej disciplíny a stanovisko
p. Hebeňovú a p. Skalošovú, referentky k záverečnému účtu obce Polomka za rok
obecného úradu. Za overovateľov správ- 2009. Aj finančná komisia k uvedenému
nosti zápisnice z rokovania určil pána Jo- bodu zasadala a doporučuje záverečný
zefa Svetláka a Dušana Mušku. Starosta
(Dokonč. na str. 2)

Ponúkame priestory na prenájom v budove Požiarnej zbrojnice - Mäsiareň - na podobnú prevádzku
s využitím chladiarenských zariadení. Info.: OcÚ
Polomka, alebo Mäsiareň Jozef Pohančaník.

Deň víťazstva nad fašizmom
Kladením vencov k pamätníkom pripomínajúcim obete doposiaľ najväčšieho vojnového konfliktu známeho ako 2. svetová vojna si každoročne pripomíname víťazstvo nad fašizmom.
Tento rok to bude už po šesťdesiaty piatykrát.
Každoročne je na oslavách čoraz menej priamych účastníkov, ktorí by nám
hrôzy vojny svojimi autentickými spomienkami pripomínali. A
pomaly všetci ochotne zabúdame. Kto už by v týchto časoch myslel na vojnu?
Ale mali by sme. Veď si predstavme, koľko detí prišlo o otcov a matky? Koľko rodičov o
deti? Koľko žien a mužov stratilo manželov, manželky. Predstavte si za veľkými číslami
obetí jedinečné ľudské osudy!
A tak na znak toho, že nezabúdame, sme napriek nepriaznivému počasiu spolu
s členmi SZPB a členmi Jednoty dôchodcov položili 7. mája

2010 veniec k pamätnej tabuli. Starosta obce
Ing. Ján Lihan pozval účastníkov na obecný
úrad, kde sa porozprávali o problémoch starších ľudí v dnešnom svete a pospomínali na
časy mladosti.
D.Ď

Výnimoční ľudia

akciu, vyslobodzovala a ošetrovala ranených po kolízii vlaku s autobusom.
Mnohí sme to ani nevedeli.
A prečo? Pretože o výnimočných ľuďoch spravidla vieme
najmenej. Nevystatujú sa, neradi sú stredobodom pozornosti a žijú si svoj život v ústraní. Je nám cťou, že jedna z takýchto ľudí žije aj v našej obci.
Lucke srdečne blahoželáme
a želáme jej i nám, aby sme
sa stretávali iba pri príjemných
a radostných udalostiach.
Diana Ďurčenková

O výnimočných ľuďoch spravidla vieme najmenej. Nevystatujú sa, neradi sú stredobodom pozornosti a žijú
si svoj život v ústraní. Je nám cťou, že jedna z takýchto ľudí žije aj v našej obci.
Ako uviedla Tlačová agen- spolupracovali Prezídium Hatúra Slovenskej republiky, oce- sičského a záchranného zbonenie Zlatý záchranársky kríž ru SR a Prezídium Policajné29. apríla 2010 večer v Nitre ho zboru SR.
Doktorka Lucia Gorduličová,
udelili príslušníkom záchranárskych zložiek za ich výnimoč- ako náhodný svedok tragickej
né činy pri záchrane ľudských nehody na železničnom prieživotov. Návrhy na nominácie cestí v Polomke, spustila svodávali nielen záchranári, ale aj jou rozhodnosťou záchrannú
laická verejnosť. Porota nakoniec vybrala víťazov z 59 nominovaných činov. Za výnimočnú ľudskosť a obetavosť bola
ocenená aj lekárka Lucia Gorduličová, ktorá bezprostredne po havárii autobusu v Polomke pomáhala zachraňovať
zranených ľudí.
Kritériá hodnotenia boli veľmi vysoké. Pri každom však
nájdeme jeden spoločný prvok. Je to vysoká miera nasadenia, ľudskej odvahy a vytrvalosti, spojená veľakrát s
ohrozením vlastného zdravia,
života či iným rizikom. Preto
má toto ocenenie medzi záchranárskou verejnosťou veľkú hodnotu.
Ceny Zlatý záchranársky
kríž, ktorého vyhlasovateľom
je časopis Rescue report, sa
na Slovensku udeľujú štvrtýkrát. Na dvojkolovom hodnotení sa podieľali predstavitelia
všetkých zložiek integrovaného záchranného systému. Na
FOTO TASR - Henrich Mišovič
ocenení záchranárov priamo
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Ďalší celoslovenský úspech
pre ZUŠ Polomka
v mesiaci máj 2010
Lihanová Elena, Hronská 15 – 90 rokov
Roľková Anna, Štúrova 78 – 85 rokov
Nech Vám úsmev na tvári kvitne ako lúčny kvet,
ešte dlho užívajte s nami tento krásny svet.
Oslávenkyniam želáme veľa zdravia a lásky od ich najbližších.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
marec 2010

Apríl 2010
Narodení:

Kán Jakub, J. Kráľa 10
Harvanová Eva, Hronská 37
Rendek David, Kaštieľna 42
Prihlásení: Lihanová Veronika, Štúrova 53
Odhlásení: Harvan Martin, Hronská 12
Šuchaň Marek, Zápotockého 72
Ing. Lihan Slavomír PhD, Dimitrovova 15
Zomretí:
Rozložný Ján, Hronská 3 – 71 rokov
Buvala Ján, Komenského 35 – 58 rokov
Skalošová Anna, SNP 80 – 78 rokov
Počet obyvateľov k 30.4.2010 – 3017

SPOMÍNAME
S tichou spomienkou k tvojmu hrobu chodíme, pri plamienkoch sviečok sa modlíme.
Život ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť...

A-ŠPORT

Vás pozýva na nákup novej kolekcie športovej
obuvi a textilu. Výrazné zľavy na staršie modely. Pre
verných zákazníkov ponúkame členské karty. Výber
tovaru týchto značiek: SALOMON, ASICS, KEFAS,
SCARPA, ADIDAS, OLANG, ZAJO
Ponúkame: nohavice, mikiny, vesty, termooblečenie,
plavky a športové potreby – karimatky, lopty, prilby,
kolieskové korčule.

INZERCIA

Ponúkame 3% zľavu
po predložení
tohto kupónu

SLOVLENKA-LIENKA
Vás pozýva na nákup
V ponuke: detský textil – pre najmenších aj tínedžerov, dámsky a pánsky textil – bavlnené spodné prádlo, tričká, tepláky, ponožky – Tatrasvit, Duotex a iné,
termoprádlo – Silver Slovenka , doplnky – plienky,
zavinovačky, bezpečnostné prvky
Obchodný dom Jednota Brezno – 2. poschodie

Ponúkame 7% zľavu
po predložení
tohto kupónu

27.mája uplynie práve rok, čo nás navždy
opustil náš milovaný syn a brat
Jozef Mesiarkin
S láskou spomínajú, mama
a sestry s rodinami.
...
Drahý manžel, otec, starý otec
Martin Belko
Vlnobitie času prinieslo v týchto dňoch smutné jubileum Tvojich nedožitých 60- tych narodenín. V tichom zadumaní kladieme na Tvoj
hrob bohatú, vďačnú kyticu naplnenú každodennými modlitbami a vzácnymi spomienkami na Teba. Žil si skromne, no veľký si zostal
v našich srdciach. Nevieme a nemôžeme zabudnúť. Pokoj
nech ti je daný.
Tvoji drahí.
manželka Elena a dcéry Zuzka a Martinka s rodinami
a vnučka Barborka.

Predám skrine, váľandy 2ks,
chladničky 2ks, mikrovlnnú rúru
a iné zariadenie do domácnosti.
Lacno. Tel: 0911 409 125

Nebolo to tak dávno, čo nás na
celoslovenskej súťaži úspešne
reprezentovali naši žiaci keyboardového oddelenia Matúš
Maruškin a Veronika Ološtiaková. Ďalší úspech nenechal na seba dlho čakať. Prišli
sme si po neho do Bojníc, kde
sa odohral už piaty ročník celoslovenskej súťaže populárnej piesne s názvom „Bojnická perla“, v ktorej sa náš žiak
Adrián Ševc umiestnil v zlatom
pásme. Odbornú porotu okrem
iných tvorili aj profesionálny dirigent Pavel Zajaček, profe-

sorky spevu na VŠMU v Bratislave Dagmar Podkamenská

– Bezačinská a Ľudmila Ghillány. Adrián je žiakom 2. ročníka odboru spev z triedy Mgr.
Stanislavy Kokavcovej. V konkurencii 31 súťažiacich v A kategórii od 9 do 11
rokov je zlato pre
našu malú školu veľkým úspechom. Záznam zo
súťaže, ako aj iné
videá si môžete
pozrieť na našej
webovej stránke školy www.
zuspolomka.sk
(sektor kontakty
a linky). Víťazovi srdečne blahoželáme!

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
(Dokonč. zo str. 1)

účet schváliť. Záverečný účet prešiel kontrolou audítorky, ktorá
uznala vedenie účtovníctva za správne. Obecné zastupiteľstvo
preto schválilo záverečný účet obce za rok 2009 bez výhrad a
záverečný účet za hospodársku činnosť bez výhrad. Obecné
zastupiteľstvo schválilo Výročnú správu obce Polomka za rok
2009, ktorá zahŕňa históriu a súčasnosť obce, stav jej majetku,
hospodárenia a rozpočet.
V bode Zhodnotenie stavu obecného majetku, jeho využitie,
plánované údržby v roku 2010 sa poslanci zaoberali spôsobmi
ponúknutia nadbytočného majetku obce na predaj, poriadkom a údržbou cintorína.
Poslanci sa v ďalšom bode zaoberali aj ukončenou lyžiarskou
sezónou 2009/2010. Celkový hospodársky výsledok ostatnej
sezóny je porovnateľný so sezónou 2008/2009. V rozprve poslanci navrhli vytvoriť logo lyžiarskeho strediska, úpravy areálu
a diskutovali o potrebe technických vylepšení. Zároveň poslanci
zhodnotili možnosti investícií vzhľadom k podaným projektom,
v ktorých je potrebná finančná spoluúčasť obce.
Informáciu o získavaní zdrojov z fondov EÚ pripravil Ing. Príboj. Zhodnotil aktuálny stav prípravy projektov z jednotlivých
operačných programov:
1, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVaRR) SR riadi Regionálny operačný program (ROP). Projekt Revitalizácia Základnej školy- dodávateľ firma Combin Banská Štiavnica s.r.o.
od dňa 29.5.2009 stavbu realizuje. Financovanie stavby sa po
dohode v MVaRR zmenilo z pôvodne refundácie na predfinancovanie. Boli podané 4 žiadosti o platbu. Rekonštrukcia hlavnej budovy (stará) je pred ukončením.
Opatrenie 4.1c Regenerácia sídiel- Projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí: Dňa 18.11.2009 bola
zverejnená výzva rovnakého zamerania ako bolo opatrenie 4.1a.
Obec Polomka podala 18.1.2010 žiadosť o NFP s rozpočtom 2
106 804,23 € , spolufinancovanie je len 5 % t.j. 105 311€, požadovaná výška NFP je 2 000910,73 €. Projekt je vo vyhodnocovaní, pôvodne mal byť už vyhodnotený, pre„neplánované“ predlžovanie výzvy sa tak nestalo.
Cieľ projektu bude:
Rekonštrukcia miestnych komunikácií- Štúrova II- od hlavnej
cesty hore + ulička okolo Urbárskej spoločnosti- nové asfaltové koberce
Rekonštrukcia miestnych komunikácii ul. Nová – celá ulica nový
asfaltový koberec
Rekonštrukcia miestnych komunikácii ul. Hronská, Odbojárov,
S.Chalupku, J.Kráľa a Dimitrovova
Rekonštrukcia parku pri KD – terénne a sadové úpravy + rekonštrukcia fontány.
Úprava verejných priestranstiev pri Dome smútku- ide o vybudovanie parkovacích plôch pri kostole a spevnených plôch
pred Domom smútku.
Rekonštrukcia autobusových zastávok- Ide o zastávky pri Bumbarase, na Ul. SNP pri kríži. Budú z materiálov kameň a drevo.
Rekonštrukcia dopravného značenia miestnych komunikácii- je
vypracovaný projekt na celú obec, rozdelený je časť centrálnu
a ostatnú. Do projektu mohla byť zaradená len centrálna časť
-103 dopravných značiek , rozpočet 11 066 € (333 392,69 Sk).
V ostanej časti je 142 dopravných značiek , rozpočet je 14626,
98 € (440 652 Sk )
Úprava centrálnej časti – ide o priestor okolo Nákupného strediska, s majiteľmi pozemkov ( p. Faťunová, RKC farnosť Polomka)
boli urobené nájomné zmluvy
Výstavba chodníkov pri MK- ul. Nová, Clementisova, SNP,
Ždiarska
Rekonštrukcia mostov cez Ždiarsky potok – 3 ks a rekonštruk-

cia 6 lávok, ide o centrálnu časť
Opatrenie 3.2 Cestovný ruch
Vybudovanie parkoviska pri lyžiarskom vleku a rekonštrukcia
mostu- Stavebné povolenie bolo vydané dňa 20.11.2009, celkový rozpočet je s DPH 722 042,24 €
Gazdovský dvor –Polomka- projekt pre stavebné povolenie je vypracovaný Ing.arch. Karkošiakom z L. Hrádku. Prebieha schvaľovanie projektovej dokumentácie na SPP, nakoľko sa počíta s preložkou hlavného plynovodného potrubia.
2, Ministerstvo životného prostredia – Operačný program Životné prostredia – Operačný ciel 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd – projekt Dokončenie ochrany spodných vôd v regióne Polomka (veľký kanál)- pri kontrole verejného obstarávania na stavebné práce , ktoré mala robiť Obec Polomka s.r.o., nám oznámili, že môže ich robiť ak doložíme rozbor
jednotlivých položiek rozpočtu. Inými slovami, môže to s..r.o. robiť za náklady. Preto sa starosta rozhodol, že stavbu obstará ako
celok cez verejné obstarávanie.
Dňa 23.11.2009 bol podaný projekt s názvom Polomka-splašková kanalizácia II. etapa- ide o vybudovanie splaškovej kanalizácie - rekonštrukcia ul. Komenského horná časť, Hronská-rómska
časť, Hronská-Železničná, Štúrova, Jegorovova. Celkové oprávnené náklady projektu sú 2 554 705,54 €. Dňa 12.4.2010 nám
bolo oznámené, že projekt bol schválený.
Celkom výška NFP je 2426970,26 €, spolufinancovanie je 127
735,28 (3,848 mil. Sk). Realizácia projektu je naplánovaná do
12/2014.
Vybudovanie zberného dvora separovaného odpadu- projekt
bol podaný dňa 14.5.2009- pôjde o celkovú rekonštrukciu budovy a dvora bývalého skladu umelých hnojív + zakúpenie techniky, strojov. Ide o projekt z Operačného cieľa 4.1 Podpora aktivít
v oblasti separovaného zberu .Celkové oprávnené náklady sú
927 413,06 €, z toho stavba 290 156,97 €. Projekt bol schválený
oznámením dňa 14.10.2009 , výška NFP je 879 909,52 €. Prebieha schvaľovanie procesu verejného obstarávania.
OP ŽP -Prioritná os č.3 Ochrana ovzdušia – dňa 31.8.2009 bol
podaný projekt s názvom Zmena palivovej základne Základnej školy a obecných budov, ide o rekonštrukciu plynovej kotolne na kotolňu na obnoviteľné zdroje- na biomasu –drevnú
štiepku, z kotolne sa rozvodmi bude privádzať teplo do obecných budov- Materskej školy, ZUŠ-ky, Kultúrneho domu, Lekárne a Obecného úradu. V rámci projektu sa počíta aj so zateplením a výmenou okien v MŠ. Projekt bol schválený oznámením
zo dňa 01.2.2010. Schválená výška NFP je 938 535,88 € z celkových oprávnených nákladov 987 932,50 €. Zatiaľ nám nebola vrátená z MŽP SR podpísaná zmluva o NFP, preto nemôžu začať posudzovať verejného obstarávanie.
Podarilo sa dostať na LV časť cesty k MŠ, preto bude zmenou
stavby pred dokončením zmenená trasa teplovodu cez tento pozemok.
3, Modernizácia verejného osvetlenia- grant podporovaný Nórskym finančným mechanizmom - projekt pod názvom Modernizácia a riadenie verejného osvetlenia v obci Polomka. Projekt
sa v máji 2009 začal realizovať a je technicky zrealizovaný. Prebieha dokončenie administratívnej časti.
Na tomto zasadnutí obecného zastupiteľstva sa poslanci zaoberali aj vzniknutou situáciou okolo trhového miesta a predaja tovarov a služieb predajcami prichádzajúcimi do našej obce. Obvyklé miesto predaja pri nákupnom stredisku, a teda pozemok nie je
vlastníctvom obce. Obec pri vytvorení Tržnice musí splniť technické a hygienické podmienky v zmysle zákona ( ako prívod elektriny, vody, WC). Poslanci preto schvaľuje Trhové miesto v priestore
pod zdravotným strediskom a ukladá pripraviť návrh Všeobecne
Janka Hebeňová
záväzného nariadenia o trhovom mieste
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Z činnosti polomských
seniorov

Dňa 30.4.2010 sme sa zúčastnili krajskej prehliadky spevu
a tanca seniorských speváckych
skupín v divadle J.G.Tajovského vo Zvolene. Bol to nezabudnuteľný deň, plný radosti, veselosti a my sme sa tešili z nášho
veľkého úspechu. Prehliadky sa
zúčastnilo 10 súborov, my sme
vystupovali štvrté v poradí. mali
sme čas sa oboznámiť s budovou divadla a so všetkými zúčastnenými účinkujúcimi.
Výber piesní pripravovala pani
predsedníčka Hanka Ďurčenková, hudobne nás doprevádzal
pán Jožko Piliar. Za predvedený výkon sme dostali od plnej
sály odmenu, veľký a dlhotrvajúci potlesk. Všetky súbory mali

veľmi pekné a zaujímavé piesne, typické pre ich región. všetci
účinkujúci sa lúčili so spevom
krásnej slovenskej piesne, mali
sme pocit, že patríme k sebe ako
jedna veľká rodina.
V mesiaci máji sa členovia
Jednoty dôchodcov zúčastnili osláv 65. výročia ukončenia II.
svetovej vojny. Dňa 7.mája spolu so zamestnancami obecného
úradu, s priamymi účastníkmi
odboja sme položili veniec padlým hrdinom, ktorí položili svoje životy za to, aby sme mohli žiť
slobodne a v pokoji. Za organizovanie osláv patrí poďakovanie
Ing. Jánovi Lihanovi, starostovi obce a zamestnancom obecného úradu.
M. Horváthová

Hudobné pohladenie
Harmónia ženských a mužských speváckych hlasov zaplnila všetky priestory hornej chodby Základnej školy v Polomke dňa 24.3.2010. Milovníci zborového spevu si tak prišli na svoje pri počúvaní bohatého repertoáru v podaní Breznianskeho speváckeho zboru pod vedením profesora PaedDr. Milana Pazúrika CSc. Spevácky zbor mesta Brezna je umelecké teleso, ktoré
už 30 rokov svojou činnosťou prispieva k rozvoju kultúry v Brezne a jeho širokom okolí. Jeho členovia nás na koncerte previedli hneď niekoľkými storočiami a umožnili nahliadnuť do histórie a dejín hudby niekoľkých štátov. Francúzštinou, gréčtinou, latinčinou, slovanskými spevmi obohatili naše hudobné
znalosti o nové poznatky .Nadšenie žiakov v závere programu bolo úprimné.
Tak, ako skvelé a úžasné i celé vystúpenie. Standing ovation hovorilo za všetko. Vypočuli sme si Zdravicu od Eugena Suchoňa, Tourdion čiže študentskú
oslavnú pijácku pieseň, Tebe pojem, ktorá odznela v staroslovienčine, Adoramus te, christe od Quirina Gaspariniho, Caro mio ben od Giuseppe Gordaniho, v úprave Milana Nováka zaznela Vyhorela lipka, nasledoval výber z cyklu Jana Veselého Po slovácku, Írske požehnanie od Jamesa Moora, Illissos
od Manusa Chadzidakisa, La cucaracha Maxa Freya, Oj, dub, duba Nikolaja
Rakova a Africká pieseň Siyahamba.
Účinkovanie
Speváci zboru vystupovali na mnohých súťažiach a hudobných festivaloch
na Slovensku i v zahraničí a priniesli si ocenenia aj z vystúpení v európskych
krajinách. Možno spomenúť ocenenie Zväzu poľských učiteľov z roku 1987
z Ciechnowa, diplom a cenu za vynikajúci umelecký výkon v Tiszavasvári v Maďarsku, ocenenie z mesta Chivass v Taliansku z roku 1992, ocenenie
Národného osvetového centra v roku 1994 zlatý a strieborný diplom zo súťaže speváckych zborov v roku1996 a 1998 v Lučenci a BanskejBystrici, diplom a cenu na Národnom festivale v Rumunsku a i.
Repertoár
Je veľmi rozsiahly a obsahuje okolo 300 skladieb v 16 jazykoch všetkých
štýlových období. Autorov renesančných, barokových, klasicistických ako Beethoven, Händl, Palestrina, Bruckner. Bach, Mozart, Haydn, J.Levoslav Bella, Giordani i Gasparini. V ponuke zboru sa nachádzajú vianočné i veĺkonočné piesne, koledy, chrámové skladby, francúzske, anglické a talianske tanečné piesne, úryvky z opier, kánony, negro spirituály, upravené ľudové piesne,
moderné a populárne piesne podávané v rôznych jazykoch.
Bližšie o zbore
V roku 2004 sa spevácky zbor stal občianskym združením, ktoré má 55 členov rôzneho veku a povolania. Pracuje podľa prijatých stanov a riadi ho výkonný výbor, umelecká a dozorná rada. Umeleckým vedúcim a dirigentom je dlhé
roky profesor PaedDr. Milan Pazúrik CSc. Pod jeho vedením teleso zaznamenalo veľký vzostup a vypracovalo sa medzi popredné amatérske spevácke zbory.
Mgr. Mária Orovčíková

STRANA 3
Ja ňeznam jak si to možu ľuďe dovoliť, že vindu na javisko aj s fľaśou, akoze gratulovať za vistupeňa Brezinok,
ale popritom ňezabudnu zavrtať do
mňa, že som vraj už do dvoch, či trjoch novin ňenapisau nic a źe nieto
co citať v poluomskich novinach. A ja
som aj ňedavno mau jednie v rukach
šitkie strani buli popisanje, ta jak źe
niet co citať?
Aľe ja znam co to bu za cloveka. Ocistomu prňjesou fľasku, to na zaliepeňa oči a potom do mňa, žebi som pisav. No to bulo ťeras ťižďeň po kupački, keť zme opakovali program z jeseňi k 55. viročju Brezinok. To bu jeden
„ inkogňito anoňim“ z Kašťeľa z konkurencnej spevackej skupini –Drevotrieska. To oňi sa takto zviďiťeľňuju, bo to je taka skupina ćo ňereprezentuje Poluomku oficialňe na folklornich podujatiach ako normalnje folklor. skupini. Oňi si ujukaju ľen
medzi sebou na Kašťeľi a tam sa páňi.
Bo tam ňemaju konkurenciu, ňema
ich kto prevracať, ta podľa zasadi „ďe
som sam, tam mi paru niet“. Samozrejme, vše sa dakoter z nich zabudňe aj fkrcme a tam huka ňemilobohu
ako ventilator na majetkoch v senniku. Keť sa takito jednotlivci zatrimu
dlukši v krcme, potom sa tvrdí ako
drevo a po prichode domov zo šitkim trieskaju. Z toho vichadza aj nazov Drevo-trieska. Totato skupina počita asi 30 členov ( približňe ako Brezinki) aľe schadzaju sa oveľa časťejši. Na Kašťeľi, aj keť kura vajce zňese,
aľebo suka sa iďe okoťiť ci macka ...
atď, už sa v hrbe, už lietaju s fľaškami
a varia guľaš, griluju, opiekaju a spievaju aj do pounoci. To je partia panbohova. Aľe do Brezinok aňi jeden žebi
prišľi zaspievať. Hrdí chlopi. Ľen kebi
som sa raz dostau medzi ňich, už aj
bi znali kotra bije. Ja im dam konkurencii !!! No, ľen keť si toto prečitaju,
źebi som ja skorej ňeznau kotra bije.
Ak ma dakoter z ňich dacim ohlôňi,
keť pvojďem ňeskoro vecier s primaňa domov. Musim ich kus vizdvihnuť
za totu fľašku, aj źebi som zľe ňeobiśou. Bo ich je veľa. Ja ich šitkich ňepoznam, že kotri sa ftej drevotrieski,
aľe tich co poznam, to sa chlopi dobri. Miluju folklor ( aj inšuo), poznaju
veľa piesní ( aľe nam ich ňekcu povedať), znaju pekňe spievať ( ľen škoda
že ňje na verejnosti) a dobre sa tam
znašaju v tom kuťe na Kašťeľi. Neču
som o druhej takej parťiji na Poluomki ( a to je škoda). Keť ma jeden z ňich
na javisku podpichnu ze ňepišem, ta
znam, źe to misleu položartom a źe
čekaťe aj ostatni co bulo v Bratislave.
Ňepišem, bo ňemam kedi. Chodim
do roboti a po inich aktivitach, ako
subor atď. A čas od času aj do krčmi
musim zajsť, zebi tam nahodou autobusari ňeposjedovaľi. Veť vozia
ľuďi, ta ňemožu žrať f krčme. No a ja
to viduriam domov. Ňeraz aj po pounoci. Čo sa tika tej Bratislavi, ňeveľmi sa mi kce o tom pisať. Išľi zme tam
vlastne reprezentovať obec, aľe ciťiľi zme sa ako siroti, aj keť bula hlava
obce s nami. Tak zme si śitko za vlastnie museľi. Ňielen svoje kroje, aj voľno či dovolenki, aľe aj kus tej paľenki či Santovku, śitko za svoje. Radsej
to ňejdem rozoberať do podrobnosťi,
ľebo bi sa mohlo par ľuďí naprhliť. Aľe
keť to celkove vezmem, spraviľi zme
si dobru naladu, ľebo totu si robime
sami. Každi zme si prňjesľi, to pou litra,

Pisaňa akože
donuťenuo
to seďem deci a Jankoš liter, bo sláviv
rok virobi. Takto zme sa pekňe śvonaľi
jedno z druhim a lievaľi zme si do druhoho rana. Co na tom ze zme si casto lievaľi, hlavňe ze to po co zme tam
šľi, zme splňiľi do bodki a ešťe oveľa viac, co od nas ňikto ňeočakavau,
aňi usporjadaťeľe. Dám vám to v podobenstve. Veť aj v kostole sluchame o śitkom v podobenstvach ( teda
toťi co tam chodime, co ňechodime
ta zme o to ukrateni ). To prisla jedna
redaktorka z novin za bačom na salaš a vola: „ Bača, ako vam prebieha
robota na salaši od rána do večera? „.
A bača vola: „ Rano staňeme a uľejeme si po jednom, potom si iďeme na
rannu toaletu koter visr...., koter višť....,
aľebo pofajčiť a zas si po jednom uľejeme. Okolo štvrtej rano iďeme dojiť,
pritom si uľejeme po jednom po dva
a keť podojime ta je liter fuč, aľe prňeseme mľeko do kolibi, že bi zme mohli
kľagať sir a odvarjať ženťicu. No fkolibe sa otvori nova fľaška a po jednom
si zas lupňeme...“. ,, Ho ho hó, stop,
ani slovo ďalej bača“ volá redaktorka. „ Takto ja nemôžem písať. Veď vy
tu od rána pijete alkohol ako na úkol,
to by nerobilo dobrý dojem na čitateľov. Čo by si pomysleli o tradičnom
slovenskom romantickom povolaní,
akým pasenie oviec nesporne je? Takže ďalej už nehovorte o pití alkoholu, ale povedzte že si prečítate niečo
z novín“. A bača vola: „ Ta dobre.
Kim odvarime ženťicu,
to trva za dlukśi,
ta si precitame
jednu aj dve
strani v novinach, potom
iďeme jedni
dreva oťať, jedni
riadi poumivať a pritom
si zas ňezabudame daco precitať, bo
kceme buť visoko vzďelani. Za timto
si iďeme daco zaješť, no a pred obedom zas zapasuje jednu aj dve strani precitať. Pred vecerom pridu ovce
z paši, ta zasaj citame z tich novin
pani redaktorka. Keť ovce podojime,
pritom docitame novini a tak iďeme
do ďeďini, do obecnej kňižňici. V kňižňici citame potom eš do zaverecnej,
bo tam jesto vjaci viber tej liťeraturi. Keť kňižňicu zavru, ta iďeme eśťe
daco precitať gu svagrovi, bo vuon
ma taku malu tlačiareň, ako na ťje bilbordi, znaťe pani redaktorka. Tam sa
už dočitame, komu keľo ďaka, co ľen
tak zaplietame nohami cestou na salaš. Samozrejme že śvagor nam da zo
dvoje troje novin na cestu. Potom kus
zdriemňeme a zas treba stavať a dojiť a pomedzi to čitať, žebi zme sprosti ňebuľi nocak? „
Ta aj mi zme takto ftej Bratislave citali a pomedzi to zme sa staraľi o śitku zabavu pre hosti. Dokonca aj kankan tancovaľi krojovanie ex-mládky.
Kolibriky – to sa už ex ex ex-mládky
tancovaľi takim štilom, že cicky hore
a iďeme, bo sa im to pľetlo pomedzi
nohi. Znam, že iďem buť za toto zahlušeni, nuš aľe co? Viac vam ňezjavim, nak vas śitkich mrzi co ňekceťe
ucinkovať f subore a s nami „ čitať,,.
Hlavňe nak mrzi Drevo-triesku s Kašťeľa. To sa ľen taki domasedi, mozno

źe sa boja vjacej konkurencii, źebi ňepadľi na riť, kebi viďeľi ak sa vo sveťe
spieva. Aľe už špikoňe nasaďiľi do Brezinok dve špionki. Možno źe sa uš ťeraz naježďa a pridu. Uviďime ! Každopadňe im prajem nak ľen veľa„ čitaju,,,
aspom ako doťeras. Aľe kebi preci ľen
prišľi, mohou bi som realizovať scenar
o paseni krav v Žďarskom, bo tam treba veľa hercov. Ja bi som hrau pastiera a oňi? Asi ten ostatok a okolie, bo
na prvi ras nikomu ňemožeťe dať priliš ťašku dramaticku ulohu a veľa textov. Zakľe ľen ,, múú – múú...“ a daľej bi
sa viďelo ze co.? Nuź ľebo aj hovädo
treba znať zahrať. To hoc kto ňemoze.
Tak sa s vami śitkima lucim a tieš sa
vzďelavajťe citanim ako doťeras. Bo
ak clovek ňenazre do tej tlaci aspom
ras za ťižďeň, ta zblbňe. Ňebuďem už
praviďeľňe pisať, len sporadicki, ta sa
ňehňievajťe. Nuž ľebo aj Tulibanďe
zacina sezona a treba daco s tich Cedecok popredať a richtovať na druhô.
Keť bi sa daco zňenazdajki zmlelo, ta
napisem, aj o hasicoch ak vibavim splnomocňeňa u veliťeľa ( ňeznam kotroho). Zdravi Vas ujo Tuli, co pomaha „ davať dolu,, cak Sejkuľ?
A eśťe kcem upozorňiť šitkich kupujucich, aľe hlavňe predavacki, nak
si zamerkuju a ňepopletu tovar, ľebo
moźe prisť k životnomu omilu a gu
naruśeňu vsťahov. Ňebojťe sa, uveďme priklat. Jeden zamilovani harhajec(mladík) kceu na Vianoce kupiť svojej frajerki darčok. ta šou do opchodu
a kupiv jej rukavice. Aľe predavacka
sučasňe opsluhovala aj jednu mladu
damu kotra si zas kupovala nohavicki
a ćo ćort ňekceu, predavacka pri pokladňi
omilom balićki vimeňila a mladomu sa uśli nohavicki. Mladi misľac si źe ma pre
frajerku peknie rukavice vzjau piero a dopisau gu balićku tento list: Dlho
som uvaźovau cim bi som ťi urobiv
radośť, eś mi napadlo, źe co ťi vlastňe na našej posľednej schôcki chibelo. V opchoďe maľi eśťe aj jednie ďierkovanie, aľe tie som ňebrau, ľebo bi ťi
cez ňe ťahalo a bulo bi ťi zima a v ľeťe
ich aj tak ňenosiś. Tieto ćo ti posielam
som najprv viprobovau na predavacki a poviem ti bohove jej pristaľi a ňeobmedzovaľi aňi v pohibe. Aj
sama mi vragala, źe sa to tie najľepśje co f opchoďe maju. Sama od seba
mi ukazala tie svoje a źe ich uś ma tri
roki a prala ich ľen ras. Kebi som ťi ich
tak mohou navliecť, poobzierať ci ťi
pekňe seďa a pohladiť ich. Och to bi
bulo krasňe. Pret prvim použiťim do
ňich ľen nasip prašok na moľe a fukni do nich. Ňedavaj si ich dolu na ulici aňi ňikďe vonkaj, źebi ťi ostri vietor
ňeposkoďiv tvoju hladku, jemnu pokośku. Vo vlaku, aľebo autobuse si ich
moźeš zobliecť, tam je ťepľejši. Aňi na
navśťeve si ich ňedavaj celie dolu, aľe
ľeň na poli, ako sa to ťeras nosi. Hlavňe ich daďe ňestrať, aľebo ňezabudňi.
keť ich budeš prať, ta ich oper a sjadňi si naňe, pekňe sa vistru. Ak bi si ich
ňekcela, ta ich ňevišmar, aľe mi ich posľi. Buďem si s ňima čisťiť okuľare. Aľe
rat buďem, keť ich buďeš nosiť a hrdo
vitrcať na verejnosťi, nak kazdi zna, źe
to mas odomňa. Prajem ťi v ňich dobri pocit, nak ťa ňeobjedaju. Šťasnje
a veselje. Papa.
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e
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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Polomka č. 42/2010

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci
Obecné zastupiteľstvo v Polomke na základe samosprávnej pôsobnosti v zmysle § 4
ods. 3 písm. d) a i), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:
višťom, predaj na prenosných predaj- ných plodín, fyzické osoby predávajúce
§1
ných zariadeniach, predaj v pojazd- vlastné použité výrobky v primeranom
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie nej predajni a sezónny predaj na ve- množstve medzi sebou.
rejnom priestranstve pred prevádzkar(ďalej len „VZN“) upravuje najmä:
§5
zriadenie trhových miest na území ňou, za stánok s dočasným stanovišSpráva trhového miesta
obce, podmienky predaja výrobkov ťom a za prenosné predajné zariade- Správcom trhového miesta je obec
a poskytovania služieb na trhových nie sa nepovažuje predajné zariade- Polomka.
miestach, druhy predávaných výrob- nie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje Obec ako správca trhového miesta
kov a poskytovaných služieb na trho- stavebné povolenie.
môže túto správu zveriť fyzickej alebo
vých miestach, trhoviská a prevádzko- Stánkom s trvalým stanovišťom sa právnickej osobe oprávnenej na správý čas na trhoviskách, príležitostné trhy, rozumie stánok s celoročnou prevádz- vu trhoviska, tržnice alebo príležitostpovinnosti predávajúcich na trhových kou alebo sezónnou prevádzkou, kto- ného trhu.
rý je súčasťou trhoviska alebo verejné- Správca trhoviska, tržnice a príležitostmiestach.
ho priestranstva prenajatý predávajú- ného trhu je povinný najmä:
§2
cemu obcou, alebo správcom trhovis- vypracovať trhový poriadok a predložiť
Základné pojmy
Trhovým miestom sa rozumie trhovis- ka na časovo neobmedzené obdobie, ho na schválenie obci, schválený trhový
ko, tržnica, stánok s trvalým stanoviš- alebo postavený predávajúcim so sú- poriadok zverejniť na trhovom mieste,
ťom, verejné priestranstvo určené na hlasom obce, alebo správcu trhoviska. zabezpečiť dodržiavanie trhového po§3
príležitostný trh alebo na ambulantný
riadku a ostatných podmienok pri preZriadenie trhových miest
predaj tovaru. Za trhové miesto sa podaji výrobkov a poskytovaní služieb,
važuje aj priestranstvo alebo nebytový Zriadenie trhového miesta povoľuje dbať na dodržiavanie čistoty a poriadpriestor, ktorý nie je prevádzkarňou, ale obec Polomka.
ku na trhových miestach.
fyzická alebo právnická osoba, ktorá je Pri povoľovaní zriadenia trhového mies§6
jeho vlastníkom, ho prenajme na ambu- ta sa prihliada na dodržiavanie a ochraRozsah a podmienky predaja výlantný predaj. Za trhové miesto sa ne- nu verejného poriadku, na verejné záujrobkov na trhových miestach
považuje verejné priestranstvo, dočas- my obce a jej obyvateľov a na účelnosť,
v meste
ne alebo trvalo prenajaté na predaj to- bezpečnosť a kultúrnosť predaja tova- Na trhových miestach v obci je možné
varu alebo poskytovania služieb, ktoré rov a poskytovania služieb.
predávať nasledovný tovar:
§4
organizačne, priestorovo a technologicjedlá a nápoje určené na priamu konOsoby oprávnené predávať výrob- zumáciu na predajnom mieste, ovocie
ky patrí k prevádzkarni.
ky a poskytovať služby na trhoTrhoviskom sa rozumie nekryté alebo
a zelenina, kvety, potravinárske výrobvých miestach
čiastočne kryté priestranstvo trvale vyky určené týmto nariadením pre konhradené na sústredený predaj výrob- Na základe povolenia obce môžu na krétne trhové miesto, knihy a periodiká,
trhových miestach predávať výrobky drobné umelecké predmety a drobkov a poskytovania služieb.
Tržnicou sa rozumie kryté zariadenie a poskytovať služby :
né remeselné výrobky, žreby, včelie
trvale účelovo určené na predaj výrob- fyzické a právnické osoby oprávnené produkty odsúhlasené príslušnou vekov a poskytovanie služieb v prevádz- na podnikanie podľa osobitných predpi- terinárnou správou, balená a nebalekárňach a na prenosných predajných sov, fyzické osoby, ktoré predávajú rast- ná zmrzlina, pričom predaj nebalenej
linné a živočíšne výrobky z vlastnej pes- zmrzliny je možné uskutočňovať iba
zariadeniach.
Príležitostným trhom sa rozumie pre- tovateľskej alebo chovateľskej činnosti v stánkoch s trvalým stanovišťom aledaj výrobkov a poskytovanie služieb na a sú zapísané podľa osobitného predpi- bo iných prevádzkarniach, ktoré sú na
priestranstve dočasne určenom na ta- su do evidencie ako samostatne hospo- tento účel osobitne vybavené a určené,
kýto predaj, najmä jarmoky, sezónne dáriaci roľníci, fyzické osoby predávajú- Na trhoviskách sa, okrem tovaru uvedea výročné trhy a predaj vlastných po- ce rastlinné a živočíšne výrobky z vlast- ného v ods. 1/ môže predávať:
užitých spotrebných výrobkov v pri- nej drobnej pestovateľskej, alebo cho- čerstvé huby za podmienky osvedčemeranom množstve fyzickými osoba- vateľskej činnosti, alebo lesné plodiny, nia o odbornej spôsobilosti na predaj,
ktoré preukážu oprávnenie užívať poľ- dreviny, kry a ich priesady, ako aj priemi medzi sebou.
Ambulantným predajom sa rozumie nohospodársku, alebo lesnú pôdu ale- sady a semená kvetov a zeleniny, viapredaj v stánkoch s dočasným stano- bo súhlas vlastníka lesa so zberom les- nočné stromčeky, čečina, šišky a výrob-

Ľudové pranostiky na Jún
6. jún Na svätého Norberta už zima
ide do čerta.
8. jún Medardova kvapka štyridsať
dní kvapká. Keď prší na Medarda,
namokne každá brázda. Ak na Medarda prší, zle sa seno suší.
11. jún Ak prší na Barabáše, bude
víno tiecť do fľaše.
12. jún Svätá Tonička máva často
uplakané očičká.
15. jún Keď prší na Víta, bude pršať
za sedem dní. Keď prší na Víta, sú
skazené žitá. Keď prší na Víta, švábka bude zhnitá.
24. jún Na svätého Jána otvára sa
k letu brána. Na svätého Jána kukučka kukala a po svatom Jáne kukučka prestane.

25. jún Svätý Ivan býva plačlivý pán
26. jún Svätý Jan Burian (považoval sa za patróna krupobitia) mláti bez cepov
27. jún Ladislav huby sial, Peter a
Pavel /29.6./ ich pozbieral.
29. jún Peter a Pavel huby sejú. Keď
na Petra, Pavla slnko svieti, má byť
pekná žatva.
Jún
Ak je jún studený, sedliak krčí ramenami. Aký jún, taký december. Daždivý jún celé leto pokazí. Ak jún mokrý býva, obilie zle rodieva. Suchý jún
plní sudy vínom. Ak je červeň suchý,
nebude sud hluchý.

ky z nich, ak predávajúci má doklad o
spôsobe ich nadobudnutia, konzumné ryby v predvianočnom období, všeobecne známe liečivé rastliny za podmienky, že nebudú označené ako liečivé rastliny, ale iba botanickým názvom
rastliny a predávajúci nebude uvádzať,
na aké ochorenie sa rastlina môže použiť, balený potravinársky tovar v spotrebiteľskom obale za podmienok stanovených orgánom potravinárskeho dozoru
Na príležitostných trhoch sa okrem tovaru uvedeného v ods. 1/ môžu predávať:
vianočné stromčeky, čečina, šišky a výrobky z nich, ak predávajúci má doklad
o spôsobe ich nadobudnutia, konzumné ryby v predvianočnom období, vlastný použitý tovar, burčiak, víno, pivo,
medovina, potravinárske výrobky, ktoré je možné predávať ambulantne podľa tohto VZN,
Ambulantne sa okrem tovaru uvedeného v ods. 1/ môžu predávať:
pukance, cukrová vata, pečené gaštany, tekvicové jadierka, balené trvanlivé
pečivo (perníky, oblátky a pod.), balená
zmrzlina, cukrovinky, iné potraviny sa
môžu predávať len v pojazdných predajniach, ktoré vyhovujú tomuto účelu
a majú o tom rozhodnutie príslušného
orgánu pre ochranu zdravia.
Na trhových miestach sa môžu poskytovať služby:
pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie, brúsenie
nožov, nožníc a nástrojov, oprava dáždnikov, oprava a čistenie obuvi, kľúčové
služby, čistenie peria.
Na trhových miestach je zakázané
predávať:
zbrane a strelivo, výbušniny a pyrotechnické výrobky, tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, tabak a tabakové výrobky, lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, zákaz sa nevzťahuje na predaj liehovín
a destilátov na príležitostných trhoch,
jedy, omamné a psychotropné látky,
lieky, automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo, chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijú-

cich živočíchov a nebezpečné živočíchy, živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné
podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov, chránené rastliny, exempláre
rastlín a invázne druhy rastlín, sušené huby, okrem sušených húb vyrábaných a balených oprávnenými výrobcami, domácky vyrobené potravinové produkty, napr. kompóty, sirupy,
Obec môže dočasne zakázať predaj aj
ďalších výrobkov a produktov, pokiaľ je
to v záujme obyvateľstva obce.
§7
Trhoviská
Na území obce sú zriadené tieto trhoviská:
trhovisko pri zdravotnom stredisku ,
Osloboditeľov č. 14 - vchod z ulice
Jesenského,
predajné stoly v kultúrnom dome – vestibul KD, Ul. osloboditeľov 15
verejné priestranstvá určené na príležitostný trh
centrálna časť pri nákupnom stredisku
športový areál
§8
Trhové dni
Trhové dni v obci sú pondelok až sobota. Príležitostné trhy sa môžu konať
aj v nedeľu.
§9
Prevádzkový čas na trhoviskách
Pre trhoviská v obci sa určuje prevádzkový čas nasledovne od 7,00 do
17,00 hod.
Podrobnosti o prevádzkovom čase trhoviska ustanoví príslušný trhový poriadok.
§ 10
Príležitostné trhy
Obec zriaďuje príležitostné trhy pri príležitosti konania sa týchto akcií (jarmoky,
výstavy, veľtrhy):
Polomský jarmok, na ródeu, Polomské dni
Povolenia k ďalším príležitostným trhom
vydáva obec na základe žiadosti podľa
individuálneho posúdenia.
(Pokrač. v budúcom čísle)

Jarné recepty
Všetci sa už isto tešíme na mladú jarnú zeleninu. Ponúkame Vám niekoľko netradičných jarných receptov z netradičnými ingredienciami.
Jarná fazuľa
Potrebujete:
250 g fazule, 4 PL panenského olivového oleja, 1 PL citrónovej šťavy, 3 mladé cibuľky, soľ
podľa chuti, štipka mletého čierneho korenia,
1 lyžička mletej červenej papriky
hrsť mladých púpavových listov
Postup:
Fazuľu uvaríme a zmiešame s olejom, citrónovou šťavou a nadrobno pokrájanou cibuľkou. Ochutíme soľou, čiernym korením, mletou červenou paprikou a necháme asi hodinu stáť. Pred podávaním vmiešame púpavové lístky. Šalát najlepšie chutí s čerstvým celozrnným chlebom.

Jarná zeleninová
polievka
so špenátom
Na jednu porciu potrebujete:
1 šálka vody, niekoľko lístkov špenátu alebo mladej žihľavy, 1 zemiak, kúsky rôznej základnej zeleniny (mrky, červená repa, petržlen), 3 kvapky oleja, 1 polievková lyžica jemných ovsených vločiek
Postup:
Zeleninu a zemiak očistíme, umyjeme, nakrájame na kocky a varíme do mäkka. Do vriacej vody pridáme nadrobno nakrájaný špenát,
hneď odstavíme, prikvapneme olej, vsypeme
ovsené vločky a rozmixujeme. Na zahustenie
môžeme použiť aj inú vopred uvarenú obilninu alebo iné obilné vločky. Tie však v polievke najmenej 5 minút povaríme.
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